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โดย : พิชิต อิทธิศานต 

 
ภาพถายขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เร่ิมจากมุมซายบน ดวงจันทรบังดวงอาทิตยทางขอบตะวันตก 

คอยๆกินลึกเขามาจนบังมิด เกิดคอโรนา แลวจึงคายออกทางมุมขวาลาง 

 

ปรากฏการณวันอาทิตยดับ มืดมิดหมดดวง เปล่ียนกลางวันเปนกลางคืน ในชวงเวลาไมก่ีนาที แตเม่ือเกิดขึ้นที่ใด

บนโลก คนในพื้นที่ที่เงาดวงจันทรพาดผานก็ยังคงต่ืนเตนเสมอ คนทั่วโลกที่เคยมีประสบการณการมองเห็น

สุริยุปราคาแบบเต็มดวงตางวางแผนเดินทางไปอยูในพื้นที่ใตเงาดวงจันทร กลายเปนมหกรรมการทองเที่ยวท่ี

นิยมไปทั่วโลก บางคนไปเพื่อยลความงามของคอโรนาสีเงินยวงที่วาบขึ้นมาในวินาทีที่ดวงอาทิตยถูกดวงจันทร

บังมิดหมดดวง บางคนกลายเปนนักลาเงาจันทรส่ังสมทั้งภาพและประสบการณอันยากลืมเลือน 

 

นับต้ังแตวันสุริยุปราคา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เหนือฟาประเทศไทย ผูมีโอกาสชมความงดงามของแสงคอโรนา

วาบแผออกมารอบดวงอาทิตยดํามืด เหมือนตองมนตสะกด ไมมีคําพูดใดสามารถบรรยายความมหัศจรรยของ

ปรากฏการณทางทองฟาในคร้ังนั้นได มีแตเสียงอื้ออึงและถามหาขอมูลวาคร้ังตอไปจะไดดูอีกเม่ือไหร ถาเปน

การเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเองคงตองรอกันไปอีกนานถึงป พ.ศ. 2613 ตรงกับวันที่ 11 เมษายน หลายคน

คงไมสามารถอยูรอชมไดในช่ัวชีวิตน้ี 

 

แตหากไมยึดติดวาตองดูสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย ในชวงเวลาอันใกลนี้ก็ยังมีสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้น

ใกลๆกับประเทศไทยอยูสามคร้ังดวยกัน คือในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เกิดขึ้นที่ประเทศจีน และตามมาดวย 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ประเทศจีนอีกเชนกัน หากไมสามารถเดินทางไปดูไดทัน ก็ยังมีวันที่ 9 มีนาคม 



พ.ศ. 2559 ที่ประเทศอินโดนีเซีย แตสําหรับผูที่มีทุนทรัพยพอจะเดินทางไปในที่ตางๆในโลกนี้ไดอยางไมเปน

ปญหา ก็สามารถชมสุริยุปราคาเต็มดวงไดเกือบทุกปในดินแดนตางๆท่ัวโลก 

 
ทําไมตองสุริยุปราคาเต็มดวง 
สุริยุปราคาคือการเกิดอุปราคาชนิดหนึ่งในระบบสุริยะ เกิดในขณะที่แสงจากดวงอาทิตยสองกระทบวัตถุทองฟา

หนึ่งและทอดเงาไปทาบทับวัตถุทองฟาอีกดวงหน่ึง(หรือหลายดวง)ที่โคจรมาอยูในแนวเงา หรือมาอยูในแนว

เสนตรงเดียวกัน อุปราคาท่ีรูจักกันดีคือ จันทรุปราคา (Lunar eclipse) เกิดเวลากลางคืน ในวันเพ็ญ เม่ือ

แสงอาทิตยสองกระทบโลกและเกิดเงาโลกยืดยาวออกไปทับดวงจันทรขณะสวางเต็มดวง จนมืดไปบางสวนหรือ

มีดมิดหมดดวง  

 
เม่ือดวงจันทรโคจรเขามาบังดวงอาทิตยจนมืดมิดหมดดวง เงาของดวงจันทรตกลงในดานกลางวันของโลก ใน

พื้นที่แคบๆกวางไมเกิน 300 กิโลเมตร 

 

คําวา อุปราคา (eclipse) หมายถึง การทําใหมืด ในความหมายของการมีเงาจากวัตถุทองฟาหนึ่งไปบังวัตถุ

ทองฟาหนึ่งจนมืดไปบางสวนหรือมืดมิดหมดดวง ในกรณีของจันทรุปราคา คือการที่ดวงจันทรเคล่ือนเขาไปอยู

ใตเงามืดของโลก  

 

หากพิจารณาตามความหมายนี้ คําวา สุริยุปราคา (Solar eclipse) อาจไมถูกตองทีเดียวนัก เหตุที่ดวงอาทิตย

ไมไดถูกอุปราคา เพราะแสงจากดวงอาทิตยไมสามารถสาดไปกระทบวัตถุทองฟาใดจนเกิดเงามาบังตัวของดวง

อาทิตยเองได แตที่ดวงอาทิตยดับมืดไปเพราะถูกบังดวยดวงจันทรไมไดถูกเงาใดๆบังทั้งส้ิน กรณีเชนนี้จึงเปน

การบังกันของดวงดาวที่มีศัพทดาราศาสตรเรียกวา occultation จะตรงกวา ขณะเกิดสุริยุปราคาจึงเปนโลก



ตางหากที่เกิดอุปราคาถูกเงาของดวงจันทรทอดตัวไปบังในสวนพื้นที่แคบๆ แตไมมีใครเรียก โลกุปราคา หรือ 

Earth eclipse เพราะผูสังเกตการณลวนอยูบนโลก จึงนิยมเรียกวา สุริยุปราคา เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 

สุริยุปราคาแบงออกเปน 4 ประเภท ตามระยะหางของการเรียงตัวในแนวเสนตรงของดวงอาทิตย ดวงจันทร และ

โลก อธิบายงายๆ โดยนําเหรียญบาท(แทนดวงจันทร)มาสองเล็งไปยังดวงไฟ(แทนดวงอาทิตย)ที่หางออกไป เม่ือ

ขยับเหรียญบาทหางตา(แทนผูสังเกตบนโลก)ออกไปจะไมสามารถบังดวงไฟไดมิด เกิดสุริยุปราคาบางสวน 

(Partial solar eclipse) หรือเกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวน(Annular solar eclipse) แตหากขยับเหรียญเขามาใกล

ตามากขึ้นจนบังดวงไฟหมดดวง เรียกวา สุริยุปราคาแบบเต็มดวง (Total solar eclipse) แตยังมีสุริยุปราคาอีก

ประเภทหนึ่งที่เรียกวาแบบลูกผสม (Hybrid solar eclipse) เปนสุริยุปราคาที่เกิดแบบเต็มดวงเม่ือมองจากพื้นที่

หนึ่ง ขณะเดียวกันเม่ือมองจากอีกพื้นที่หนึ่งกลับเห็นเปนแบบวงแหวน แบบนี้คอนขางเกิดไดยาก   

 

และจะเปนเพราะความบังเอิญอยางไรไมทราบได ที่ดวงอาทิตยของระบบสุริยะมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญ

กวาดวงจันทรโลกประมาณ 400 เทา และมีระยะหางจากโลกมากกวาดวงจันทร 400 เทาดวยเชนกัน ทําใหภาพ

ปรากฏบนผืนฟาเดียวกัน ดวงอาทิตยและดวงจันทรมีขนาดเทากันพอดี เม่ือเกิดการบังทับกันจึงสามารถเกิด

ปรากฏการณที่มีความพิเศษอยางย่ิงในเอกภพนี้ และน่ีคือสาเหตุที่ทําไมสริุยุปราคาเต็มดวงจึงมีคุณคามาก

สําหรับทุกชีวิตในระบบสุริยะนี้ 

 
ภาพถายสุริยุปราคาแบบวงแหวน 

 
ประสบการณใตเงาจันทร 
ในวันอาทิตยดับ ปรากฏการณจะเริ่มนับหนึ่งต้ังแตดวงจันทรเคล่ือนเขามาแตะขอบดวงอาทิตยดานตะวันตก 

เรียกวา สัมผัสแรก และจะคอยๆบังดวงอาทิตยจากขอบดานตะวันออกอยางชาๆ ใชเวลาประมาณคร่ึงชั่วโมง

ดวงจันนรก็จะบังดวงอาทิตยไดประมาณครึ่งดวง สภาพทองฟายังสวางเปนปกติ 

 

เม่ือเวลาผานไปจนดวงจันทรเกือบบังขอบดวงอาทิตยดานตะวันออกจนหมด สภาพทองฟาทางทิศตะวันตกจะ

รมคร้ึมขึ้นชัดเจน คลายเวลายามเย็น ที่ใตรมไมปรากฏเงาดวงอาทิตยเปนเส้ียวแหวงเวาดูแปลกตา  

 



เม่ือดวงจันทรบังดวงอาทิตยจนมิดหมดดวงจะเกิดแสงวาบสวางสุดทายคลายหัวแหวนเพชร จากนั้นดวงอาทิตย

จะดับมืดลงพรอมกับรัศมีคอโรนาสวางติดขึ้นมาทันทีเหมือนมีใครไปเปดสวิตช แผออกมารอบดวงดํามืดของดวง

อาทิตย เปนเสนสายเงินยวงออนชอยงดงาม ทองฟาโดยรอบจะรมคร้ึมเหมือนเวลายามเย็น ไมมืดสนิทเหมือน

กลางดึก และท่ีทองฟาบริเวณโดยรอบสุริยุปราคาเต็มดวงพลันปรากฏดวงดาวกระพริบแสงสุกสวางหลายดวง นี่

คือการเห็นดาวในเวลากลางวันที่ไมไดเห็นกันในยามปกติหากไมเกิดวันอาทิตยดับ จึงไมควรพลาด 

 
ปรากฏการณหัวแหวนเพชร 

 

ขณะที่เกิดคอโรนาเทานั้นที่สามารถดูไดดวยตาเปลา แตชวงกอนหนาท่ีเห็นดวงอาทิตยเปนเส้ียวมาจนถึงหัว

แหวนเพ็ชร และกอนจะออกคราสหลังการวาบของหัวแหวนเพชรอีกคร้ังกอนคลายดวงเปนเส้ียวขาออก หามดู

ดวงอาทิตยดวยตาเปลาเด็ดขาด เพราะอาจทําใหตาเสียหรือบอดได วิธีที่ปลอดภัยท่ีสุดคือดูโดยออม หันหลังให

ดวงอาทิตยและดูผานฉากรับแสงแทนจะปลอดภัยท่ีสุด สวนการใชแวนกรองแสงนั้น หากไมสามารถหาแผน

กรองแสงท่ีปลอดภัยไดดีพอไมแนะนาํใหดูโดยตรง 



 
รัศมีคอโรนาแผกระจายรอบดวงอาทิตย สามารถเห็นไดขณะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงเทาน้ัน 

 

เวลาไปดูสุริยุปราคากับนักดูดาวที่นํากลองดูดาวไปสองดูดวงอาทิตย และทําการถายภาพดวงอาทิตยขณะเกิด

อุปราคาน้ัน ขอแนะนําที่ดีที่สุดสําหรับบุคคลทั่วไปก็คือ อยาเดินเขาหากลอง หรือพยายามจะสองดูดวงอาทิตย

จากกลองโดยตรง เพราะเราไมทราบวากลองดังกลาวมีการติดฟลเตอรกรองแสงดวงอาทิตยครบทุกจุดหรือไม 

บางทีใสฟลเตอรที่หนากลอง แตลืมถอดกลองเล็ง บางคนไมทราบไปใชกลองเล็งดูดวงอาทิตย อาจทําใหตาบอด

ทันที ที่เคยพบบอยก็คือดูดวงอาทิตยจนเส้ือไหม เพราะขณะสองดูดวงอาทิตยจากกลองดูดาวท่ีใสฟลเตอร

เรียบรอย กลองเล็งไดรวมแสงมาตกที่เส้ือ ดูไปก็ไดกล่ินควันไปพลาง  

 

เวลาท่ีปลอดภัยในการดูสุริยุปราคาคือชวงเวลาที่เกิดคอโรนาพวยพุงออกมา ในเวลานี้หากใครมีกลองถายรูป

ชนิดใดก็ไดสามารถยกถายภาพไดทันที หากมีขาต้ังกลองเตรียมไปดวยก็จะไดภาพสุริยุปราคาเต็มดวงได

สวยงามดวยฝมือตนเอง แตตองรูระยะเวลาใหดีวามีเวลาก่ีนาทีในการถาย นาฬิกาต้ังเวลาจึงเปนเร่ืองจําเปน 

การรูขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคาอยางละเอียดจึงเปนส่ิงจําเปนในแตละปรากฏการณ เพราะในแตละพื้นที่เวลา

การเกิดจะไมพรอมกัน 

 
สองสุริยุปราคาในแดนมังกร 
โอกาสที่สุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นใกลเคียงกับสถานท่ีเดิมมีไมบอยนัก แตในวันที่ 1 สิงหาตม พ.ศ. 2551 จะ

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงผานประเทศจีนทางตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกกันวาสุริยุปราคาโอลิมปก เพราะเกิดขึ้น

กอนการแขงขันกีฬาโอลิมปกท่ีจีนเปนเจาภาพเพียงไมถึงอาทิตย และถัดจากน้ันเพียงปเดียว ในวันที่ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงผานตอนกลางของประเทศจีน เปนสุริยุปราคาที่ดวงอาทิตยจะ

ดับมืดไปเปนเวลายาวนานที่สุดคร้ังหนึ่งในรอบศตวรรษเลยทีเดียว  



 
ภาพแสดงแนวคราสเต็มดวงต้ังแต พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2568 

 

อาทิตยดับในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เร่ิมตนเม่ือเงาดวงจันทรสัมผัสพื้นโลกที่แคนาดาเวลา 16.21 น. แลวตี

โคงขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือ ผานเกาะกรีนแลนด ขามมหาสมุทรอารกติกขึ้นฝงที่รัสเซีย เห็นไดนานที่สุดที่เมืองนา

ดีม นาน 2 นาที 27 วินาที ในเวลา 17.21 น. จากน้ันไลไปในแนวเทือกเขาอัลไตผานมองโกเลีย และเงาสุดทาย

ไปตกในจีนในบริเวณเสนทางสายไหมใกลเมืองซีอาน ในเวลา 18.21 น.กอนที่เงาจะยกตัวออกจากผิวโลก 



 
แนวคราสในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ผาน ซีอาน และ ล่ัวหยาง 

 

ประเทศไทยเห็นเพียงแคสุริยุปราคาบางสวน ที่ตอนกลางของประเทศจะเห็นเงามืดของดวงจันทรบังดวงอาทิตย

ประมาณครึ่งดวง เร่ิมต้ังแตเวลา 18.02 น. ถึงเวลา 18.44 น. สวนทางภาคเหนือจะเห็นเรวกวานี้ และบังมากกวา

คร่ึงดวง ทางภาคใตจะเห็นชากวา และบังนอยกวาคร่ึงดวง  

 
แนวคราสในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผาน หังโจว และเซ่ียงไฮ ครอบคลุมลุมแมน้ําแยงซี 



อาทิตยดับในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  แนวคราสเร่ิมต้ังแตประเทศอินเดีย ต้ังแตเวลา 07.51 น. เห็นนาน 

3 นาที 30 วินาที ผานมาทางเนปาล บังคลาเทศ ภูฏาน ผานตอนเหนือของพมาและเขาสูประเทศจีนบริเวณ

หังโจวและเซี่ยงไฮ เวลา 08.40 น. เห็นนาน 5 นาที 56 วินาที จากนั้นลงทะเลไปทางหมูเกาะริวกิว ประเทศญี่ปุน 

และท่ีเกาะโบนิน เห็นนานที่สุด 6 นาที 39 วินาที ในเวลา 09.28 น. และส้ินสุดในมหาสมุทรแปซิฟกเวลา 10.16 

น. ประเทศไทยเห็นเปนสุริยุปราคาบางสวน  

 

90 ปขางหนากับสุริยุปราคาเต็มดวง 7 คร้ังในแดนมังกร 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

20 มีนาคม พ.ศ. 2577 

2 กันยายน พ.ศ. 2578 

30 เมษายน พ.ศ. 2603 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2606 

21 เมษายน พ.ศ. 2631 

4 ตุลาคม พ.ศ. 2632 

 
ผลกระทบของสุริยุปราคาเต็มดวง  
แมจะเปนเพียงปรากฏการณทางดาราศาสตรอยางหนึ่ง แตความพิเศษและหาดูไดยาก ทําใหมีการบันทึก

สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสําคัญในอดีตกาลไวมากมาย ซึ่งเปนผลดีกับนักประวัติศาสตรในปจจุบันในการใช

ตรวจสอบชวงเวลาในอดีตท่ีแมนยําขึ้น และท่ีโดงดังมากคือการใชปรากฏการณสุริยุปราคาเต็มดวงตรวจสอบ

ทฤษฎีอันโดงดังของไอนสไตน และพบวาเปนจริงตามสมการที่วาแสงเดินทางเปนเสนโคงหักเหไปตามเลนสแรง

โนมถวง แตก็ยังมีนักสถิติหลายคนนําปรากฏการณอุปราคาไปเทียบกับเหตุการณแผนดินไหวใหญในที่ตางๆท่ัว

โลก ดูจากขอมูลก็นาเช่ือวาเปนแบบนั้น แตยังไมมีขอพิสูจนที่ชี้ชัดลงไปวาเปนจริงในปจจุบัน 

 
ตั้งคายดาราศาสตรไทยดูสุริยุปราคาที่เมืองเจียซิง 
ทีมหอดูดาวบัณฑิตและครอบครัวเพลินพัฒนาท่ีสนใจพาลูกไปชมสุริยุปราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

ประมาณ 30 คน เราจะไปต้ังคายบริเวณฝงตะวันตกของเมืองเจียซิง กลางแนวคราส จะสามารถเห็นสุริยุปราคา

เต็มดวงไดนาน 5 นาที 51 วินาที จะใชเวลาในการสังเกตการณประมาณสามช่ัวโมงผานอุปกรณทางดารา

ศาสตรที่ปลอดภัย  ฝกการใชกลองสองดูดวงอาทิตยอยางปลอดภัย การถายรูปสุริยุปราคา และการจัด

นิทรรศการสุริยุปราคาในเมืองไทย ต้ังแตสมัยพระนารายณมหาราช สมัยรัชการที่ 4  รัชการที่ 5 รัชกาลที่ 7 และ

รัชกาลที่ 9 เพื่อใหนักดาราศาสตรและนักดูดาวท่ัวโลกที่หล่ังไหลเขามาท่ีเมืองเจียซิงไดชม 

 

สําหรับผูสนใจจะไปรวมสังเกตการณสุริยุปราคาเต็มดวงในคร้ังนี้สามารถเดินทางไปไดตามเมืองท่ีเสนคราสพาด

ผาน หรือหากตองการไปกับทีมหอดูดาวบัณฑิตและตองการฝกการสังเกตการณกับนักดูดาวท่ีมีประสบการณก็

สามารถติดตอมาไดครับ 


